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Tot Riudoms participa en
les activitats d’aquest estiu

www.riudoms.org
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I Baixada d’ORNI’s Correfoc Escola de Lleure

Camp de Treball  La MolaDocumental
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Riudoms creix i l’ajuntament planifica el futur. Fa mesos que vàrem
iniciar les gestions per resoldre les futures necessitats educatives
amb els responsables de l’anterior i de l’actual govern de la Generalitat.

Després d’un període de consultes i reflexions, el govern municipal hem
decidit crear una segona zona educacional i hem donat instruccions per
tal que es  reservin els terrenys per acollir els nous centres educatius que
hem decidit situar a les urbanitzacions de la Sort i el Campàs. Una lloc
ben comunicat, al costat del passeig dels Germans Nebot, que garanteix
una distribució de l’alumnat en zones educatives homologables des del
punt de vista cultural i socio-econòmic.

El màxim responsable del Departament d’Educació de la Generalitat
a Tarragona ens va mostrar la seva conformitat a les nostres
propostes en l’entrevista que vàrem tenir el dia 9 de juny.

Sorprenentment, el dia 11 de juny, dos dies després de l’entrevista
esmentada, el grup municipal d’ERC presenta una moció proposant
les mateixes coses que havíem acordat nosaltres amb el
Departament d’Ensenyament dos dies abans.

Més sorprenent encara és que el dia 7 de juliol, un mes després,
ERC i PSC tornen a presentar el mateix escrit, ara signat per tots
dos grups.

Nosaltres no donem suport a aquesta moció per diverses raons:

La primera perquè és un intent d’apropiació d’una iniciativa nostra
que ja té camí fet.

La segona perquè ens acusen d’imprevisió quan vam construir la
llar d’infants,  cosa totalment falsa perquè en aquella època la llar
tenia tres aules i en vàrem fer cinc ampliables fàcilment sense gaire
cost. (No comprenem que els regidors del PSC hagin signat aquest

escrit que desqualifica els seus
companys anteriors).

Nosaltres vam construir una llar nova,
àmplia i moderna, amb pati i sol,
calefacció i tots els avantatges que no
tenia quan estava a l’edifici de «les
Monges» (en estat de semi ruïna), que
és l’herència que vàrem rebre d’un
govern en el que ERC hi «pintava» molt
i del qual també en formava part un
dels actuals regidors del PSC.

Nosaltres fa 10 anys que vàrem posar
junts parvulari i llar d’infants, tot dintre
del mateix recinte que l’escola de
primària, mentre ERC s’hi oposava
frontalment, i de quina manera!

Ara han canviat de criteri i presenten
una moció dient que ho volen tot junt.
Doncs benvinguts als nostres
posicionaments de sempre, encara
que ho facin amb tants anys de retard.

ERC ens critica per no haver fet una
gran llar d‘infants per a 200 o 300
alumnes.

Nosaltres no volem una mega-llar, ni
ara ni abans. Vàrem construir una llar
i un parvulari aptes per a dues línies

(dos grups d’alumnes per nivell) per completar un edifici de primària
també de dues línies. Nosaltres apostem per centres no massificats.
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FAREM UNA NOVA ZONA EDUCACIONAL A RIUDOMS

Cosa semblant podem explicar de l’Institut. Quan ERC governava
es va aprovar, amb el seu vot a favor, posar l’institut en un esquifit
solar de 3.100 m2, i l’Ajuntament de Riudoms havia de pagar un
20% del cost de l’obra.

En canvi, quan nosaltres arribàrem al govern, vàrem cedir més d’11.000
m2 de terreny, vàrem col·laborar a canviar el mapa escolar de la comarca
acollint a l’institut de Riudoms fins a 13 municipis més i tot plegat sense
cap despesa per a les arques municipals.
D’igual manera podem parlar de l’Escola Municipal de Música, tan
criticada i incompresa per ERC, justament als inicis, quan era un
embrió i necessitava les majors atencions i suport per part dels
regidors. Sempre vàrem haver de fer sols el camí. Els regidors
d’ERC mai no van compartir aquestes sensibilitats. Són realitats
educatives del nostre govern, que mai van comptar amb el suport
d’ERC, ben al contrari.

Ni l’ERC ni el PSC actuals no tenen credibilitat per acusar-nos
d’imprevisió en matèria educativa.

Fins aquí l’explicació a l’opinió pública de Riudoms d’uns fets històrics
que, per respecte a la veritat i als seus protagonistes, cal que tothom
sàpiga quina ha estat l’actitud de cada grup polític en el procés de
renovació i ampliació dels serveis educatius a Riudoms. La història
està escrita i no s’ha de desvirtuar. Cadascú ha d’acceptar el seu
passat i les seves posicions en cada tema.

   El més important d’aquest article comença a partir d’aquí.

No és parlant de desencontres que construirem el futur. No farem
un bon servei al poble si solament mirem cap endarrera.

Nosaltres hem engegat un nou projecte en matèria educativa. Hem
començat a preparar el futur.

La formació i l’educació dels nostres infants i joves és un tema
d’interès general del qual ningú amb responsabilitat pública n’hauria
d’abdicar. Cal tenir valentia i generositat per buscar la suma
d’esforços i remar en una única direcció.

Una de les primeres coses que cal fer és consolidar definitivament
l’actual protagonisme de Riudoms en el Mapa Escolar de Catalunya.
No són admissibles els passos enrera.

Nosaltres, el govern de l’Ajuntament, estem disposats a jugar fort una
vegada més. Hem proposat la construcció d’un segon institut a
Riudoms, cedint els terrenys necessaris per tal de facilitar al Departament
d’Educació el compliment de les previsions del Mapa Escolar vigent i
descongestionar l’institut actual.

Des de l’Ajuntament posarem al servei de la Generalitat totes les
infrastructures necessàries per tal de mantenir l’actual concentració
escolar amb les màximes garanties de bon servei educatiu per als
alumnes dels 13 pobles que actualment acudeixen a Riudoms a fer
ESO i Batxillerat.

Aquest segon institut l’integrarem a la nova zona educacional
que acollirà també la nova escola i la nova llar d’infants.

El tren ja s’ha posat en marxa. Qui vulgui sumar les seves
aportacions als nous objectius escolars de Riudoms, que pugi.

Qui estigui disposat a defensar i potenciar el protagonisme de
Riudoms en el Mapa Escolar de Catalunya, que faci un pas
endavant, que posi la seva espatlla al costat de la nostra i comencem
junts a bastir el nou futur.

                              Josep M. Vallès i Jové, alcalde de Riudoms
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Restes romanes de La Mola

L’actual terme municipal va ser ocupat per diferents assentaments
humans des de molt antic, instal·lant-se la majoria d’ells al voltant de
la Riera de Maspujols. Molts han estat els vestigis d’aquests
assentaments que han arribat fins als nostres temps, però sobretot
els corresponents a diverses vil·les romanes que van tenir la seva
presència entre el segle segon abans de Crist i el segle cinquè després
de Crist: la de la partida del Mas de Gomandi, la del mas d’Antoni Corts,
la del Murtrar, la del mas del Toda, la del mas del Barenys, la dels
Molins Nous, la de la timba del Castellot, la del mas del Pesoler i la de
l’hort del Pelat. Aquesta última amb la característica que es troba
situada en l’actual nucli urbà.

És en la vil·la romana de l’hort del Pelat (actual camp de treball La
Mola) on des de l’Ajuntament s’hi han dedicat importants esforços i
recursos per a mantenir visible el patrimoni històric que conté. Fins a
data d’avui s’han dedicat més de 86.000 euros (uns catorze milions de
les antigues pessetes) a la recuperació i conservació del jaciment que
conté aquesta vil·la romana.

El treball fet

L’octubre de 1999 comencen les obres d’urbanització del Pla Parcial de La Mola.
L’Ajuntament de Riudoms encomana la realització de diferents prospeccions per
tal de delimitar l’extensió de les restes que configurarien la vil·la romana.

El desembre d’aquell mateix any, s’inicia una important fase d’excavació
amb la finalitat de posar al descobert les restes més importants
detectades en l’estudi tècnic anterior.

L’octubre de 2000 es comença la segona gran excavació, destinada a
estudiar el contingut de les restes arqueològiques que es troben en
l’interior de les parcel·les particulars. Fruit del resultat d’aquestes
excavacions, i davant la voluntat de posar la major part possible de les
restes a disposició dels riudomencs, el setembre de l’any següent
l’Ajuntament arriba a un acord amb els propietaris d’aquestes parcel·les
per tal d’adquirir-les i incorporar-les a la zona verda existent i que ja
contenia la major part del jaciment.

Un cop es disposa de les restes més rellavants dintre de solars de
titularitat municipal, s’organitza una nova actuació per tal de netejar i
consolidar el jaciment. Aquesta intervenció es fa amb la participació
dels joves del Camp de Treball La Mola 2003 i sota la direcció de la
mateixa empresa arqueològica tarragonina que ha realitzat prèviament
tots els treballs: Cota 64.

L’actualitat

Aquest estiu, l’Ajuntament ha organitzat un nou camp de treball que ha
permès que més de 60 persones hagin treballat en el jaciment al llarg
del mes de juliol. Durant tot aquests dies diferents joves de Catalunya
i d’altres països (Corea, Turquia, Grècia, França, Bulgària, etc.) han
estat sota la direcció tècnica de Cota 64 per tal d’acabar d’excavar la
zona propera al carrer Molins Nous i consolidar les estructures
existents.

El futur

Salvant les distàncies existents amb restes romanes de major
importància que hi ha en el Camp de Tarragona considerem que les
restes de La Mola tenen prou importància pel municipi com per
preservar bona part del jaciment de forma visible i visitable. És per
això que es farà un seguiment de les obres que es facin en les propietats
privades properes i que, tal i com s’ha fet en els casos anteriors, en
funció de les troballes s’adoptaran les decisions tècniques més
apropiades.

Per altra banda, s’adoptaran conjuntament amb el Departament de Cultura
de la Generalitat les decisions, i seguint el consell tècnic dels arqueòlegs
de Cota 64, les pròximes actuacions que es realitzaran serviran per
museitzar el jaciment. Aquestes actuacions permetran que en un futur
es pugui realitzar una auto-visita de les restes, mitjançant unes
passarel·les  elevades que facilitaran l’accés dels visitants a la zona
sense posar en perill el seu estat de conservació.

E n g u a n y,
nois i noies
de tot el
món han
tornat a ex-
cavar a les
restes ro-
manes de
La Mola.

Gerra trobada a l’excavació que s’està portant a terme a
la vil·la romana de La Mola.



Ajuntament de Riudoms4

n Juliol 2004 n Núm. 17 n

Renovació
dels carrers
del nucli antic
Està finalitzant el projecte de renovació del carrer de l’Arenal. El primer
dels carrers del nucli antic de Riudoms que reformarem íntegrament,
renovant els serveis d’aigua, clavegueram, enllumenat, afegint una
canonada d’aigües pluvials independent de la de clavegueram que evitarà
la contaminació de l’aigua de pluja.

La nostra preocupació era aconseguir un paviment segur i còmode per a
la gent gran i les senyores, un paviment sense clots, ni juntes ni
irregularitats a la superfície.

Aquest objectiu l’assolirem respectant el sistema d’empedrat amb
llambordes, propi de la part antiga del poble. Mantindrem les llambordes
actuals, però tallades pel mig, de manera que la superfície del carrer serà
plana i no donarà problemes als peatons, posant punt i final a les
incomoditats actuals.

Modernitzarem el nucli antic respectant la tradició i garantint la seguretat dels
vianants.

La deixalleria,
un nou servei
públic per
Riudoms
La Junta de Govern Local acabem d’aprovar el projecte de deixalleria.

Aquest nou servei resoldrà la necessitat dels veïns de tenir un lloc
apropiat on dipositar els objectes que ja no serveixen, amb la certesa
de fer les coses ben fetes i no haver de llençar-los furtivament pel
terme o deixar-los al costat dels contenidors, en plena via pública,
originant un negatiu impacte visual.

La construirem aviat, a la finca de propietat municipal que hi ha
sota el dipòsit de vehicles, just després del cementiri.

Allà s’acceptarà tot allò que els particulars vulguin llençar i que no
pot anar als contenidors ordinaris que hi ha distribuïts per tot el
pob le ,  per  exemple l ’o l i  de cu inar,  e ls  mobles ve l ls ,  e ls
electrodomèstics, miralls, bateries i olis de cotxe, pneumàtics, pots
de pintura, fustes, etc.

Serà un pas més en el procés que, en els darrers 9 anys, ha portat
Riudoms d’abocar indiscriminadament tota mena de residus en un
clot al costat del nucli urbà, fins a una gestió dels residus urbans a
l’avantguarda dels municipis més avançats d’Europa.

Nou increment
del patrimoni
municipal
El Ple de l’Ajuntament celebrat el dia 22 de juliol va acordar l’adquisició
d’un solar de 3.274 m2, veí d’un altre solar d’equipament de propietat
municipal situat a la zona del cementiri, més concretament, al costat del
dipòsit de vehicles i de la parada que acollirà la futura deixalleria.

El preu de la compra és de 29.466 euros i amb aquesta incorporació
ampliem l’espai públic municipal destinat a cobrir les necessitats
logístiques actuals i futures del poble per una colla d’anys.

Aprovat el
projecte de
renovació de
l’enllumenat
Hem aprovat el projecte de renovació de l’enllumenat públic als carrers
Major, Galanes, Gaudí, Sant Bonifaci i a les travessies dels Enamorats,
de la Font, dels Fadrins i Maragall.

El pressupost d’execució per contracta és 34.335’9 euros i tot seguit
licitarem les obres per tal que comencin el més aviat possible.

Ja des d’aquest moment demanem a tot el veïnat que facilitin la feina i
que acceptin les inevitables molèsties que puguin ocasionar les obres
que es fan per millorar i modernitzar la il·luminació pública, adoptant el
sistema de doble flux (reducció d’intensitat i consum a partir d’una hora
determinada de la nit, però funcionant la totalitat dels punts de llum, no
pas apagant-se un si un no).

El projecte incorpora les modernes mesures de seguretat en tota la
xarxa i canvia el tipus de lluminàries actuals per unes iguals a les de la
Plaça de l’Om o al carrer de Pau Casals.

 Aspecte de com quedaran les llambordes dels carrers.
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Correfoc i Sant Jaume
Coincidint amb la festa major de Sant Jaume, el divendres 23 de
juliol va tenir lloc un correfoc a càrrec de la colla local, la Colla de
Diables de Riudoms i de 3 colles convidades, Diables de Garcia,
Diables Maleïts de Salou i Cagarrieres de Cambrils. L’espectacle va
començar a la plaça de l’Església amb l’aparició d’un diable que obria
l’actuació al capdamunt de l’església, i després de recórrer uns quants
carrers del poble va acabar amb focs d’artifici de nou a la Plaça de
l’Església, tot un espectacle ben intens que commemorava el 25è
aniversari del CERAP.

A partir de la mitjanit va començar al Parc de Sant Antoni el concert
jove a càrrec de Soul Machine (grup de soul-funky de Falset), Soweto
(grup barceloní de ska) i Aïsha (de música folk-electrònica de
Barcelona). Una actuació pel públic més jove que va acabar ben
entrada la matinada.

Baixada d’ORNI’s i bicicletada

La I Baixada d’ORNI’s de Riudoms, organitzada per la Regidoria de Festes
en el marc de la Festa Major de Sant Jaume – Riudoms 2004, va tenir lloc
durant la tarda del passat dissabte 24 de juliol, en un circuit que anava des
del cap d’amunt de la baixada de la carretera de les Borges del Camp fins al
C/ Freixe, passant per C/ dels Pins.

Un total de 14 equips van ser els que van participar-hi, on cadascun d’ells
van mostrar una preparació tècnica i personal força elevada. De les dues
rondes que es van realitzar, un total de 12 equips van aconseguir creuar la
línia d’arribada en la primera volta, i un cop acabada aquesta, els vehicles
van tornar a la sortida per realitzar la segona i última baixada que es va
donar per acabada quan la topada d’un dels ORNI’s amb els topalls d’una

Carretillada final a càrrec de totes les colles participants.

  1.- JOESCAR VELOZ: 28"72
  2.- LA BANYERA: 32"49
  3.- WWW.NPI.COM: 32"75
  4.- SALTIMBANQUIS: 33"64
  5.- AIRCOMP TEAM: 35"66
  6.- VAN KE VUELAN: 36"81
  7.- NIGHT CLUB SPIDER: 39"65
  8.- MASCARETES: 45"74
  9.- JEXS: n.p. (2a volta: 55"69)
10.- LU TRONCU MÒBIL: 57"33
11.- OPERACIÓ RED BURRO: 1’00"02
12.- CRAZY TAXI: 1’04"66
13.- FERRALLI: n.p. (2a volta: 1’04"82)
14.- TREFAST TO FURIOUS: 1’11"16
       n.p.= no puntuada (volta no finalitzada)

La Baixada d’ORNIS’s va ser un dels actes que més gent
va aplegar.

El 25 de juliol, a les 10h. del matí, es donava la sortida a la XIII Bicicletada
Popular, en el marc de la Festa Major de Sant Jaume 2004. Es podia escollir
entre fer un traçat llarg o fer-ne un de curt, encapçalats pels vehícles de la
Guàrdia Municipal, tots dos amb sortida a la Plaça de l’Església i amb arribada
al Pavelló d’Esports Municipal, on es va proporcionar esmorzar i beguda a
tots els participants i on es va poder gaudir d’una exhibició de bicitrial a càrrec
del Campió Mundial d’aquesta especialitat, Miguel Ángel Pacheco.

En aquest mateix espai es van concedir els següents reconeixements:

Al participant inscrit més veterà: Francisco Mairal Ferrando, de 83 anys d’edat.

Al participant inscrit més jove: Jaume Vaquer Fortuny, de 7 mesos d’edat.

Han estat 623 les persones que es van inscriure a la XIII Bicicletada.

de les corbes va ocasionar el trencament d’aquests i alhora va ocasionar contusions
al públic que es trobava a la vora, persones que van ser ateses en primeres cures
per l’ambulància que es trobava al circuit, requerint-se l’ingrés en observació durant
24 hores de dues d’aquestes persones a l’Hospital de Reus.

Tot i aquest ensurt, la resposta del públic i dels participants interessats en
repetir l’experiència assegura una segona edició per la Festa Major de l’any
vinent, incidint encara més, en l’aspecte de la seguretat.

Els ORNI’s participants que ho desitgin i sol·licitin, estaran exposats a la Fira.
Podeu consultar la taula de temps obtingut per cada equip i els altres premiats
a l’apartat d’Informació de Cultura i Festes de la plana www.riudoms.org.

XIII Bicicletada

Els participants van gaudir de l’exhibició de trialsín o bicitrial.
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Obres de millora a les carreteres
Avancen a bon ritme les obres de tancament de la rotonda a la cruïlla entre la
variant de la carretera T-310 i la carretera T-3103 de Vinyols. També es millora
la proposta inicial d’accés al camí dels Sardans.

Així mateix, la Direcció General de Carreteres ha acceptat modificar el projecte
de la cruïlla entre la variant i la carretera antiga, a la sortida cap a Montbrió, per tal
de fer possible tots els sentits de circulació i garantir l’accés al camí dels Catalans.
Els nous tràmits d’expropiació de terrenys retardaran una mica les obres.

Per altra banda, les obres de la carretera T-314 entre el Parc Samà i Mas
Sedó, que s’havien alentit amb motiu de millorar els accessos dels camins
del Remei, del Brugar i de Blancafort, entre d’altres, van arribant també a
l’etapa final.

No trigarà gaire la Diputació de Tarragona a fer les obres complementàries
de la carretera    T-3101 de Les Borges del Camp, per tal de millorar el sistema
d’evacuació d’aigües de les cunetes.

No farem un segon desviament del rieró
El Govern municipal ha desestimat definitivament la possible obertura d’un
segon desviament del rieró del Molí de Vent cap a la riera de Maspujols,
just per sobre del camí de les Passeres, perquè el desnivell entre el rieró i
el llit de la riera és tan petit que l’obertura d’un canal podria representar un
risc quan, en el cas de forts aiguats, el mateix canal es convertís en una
porta d’entrada de les aigües de la riera cap a l’interior del poble.

Així doncs, no s’obrirà un segon canal però si que estem avaluant la
conveniència de fer una embocadura més suau de les aigües que venen
del rieró cap a l’interior de la canalització soterrada pel carrer de Salvador
Espriu, just a la vora de les noves instal·lacions de la Cooperativa.

Adjudicació de terrenys per subhasta
Després de l’obertura, per la Mesa de Contractació, de les pliques
presentades a la subhasta dels solars de propietat municipal, la Junta de
Govern Local ha procedit a adjudicar-los als participants que han presentat
la millor oferta.

Els 6 solars residencials de 1.846’68 m2 + 1/3 indivís d’un terreny comunitari,
que sortien a un preu inicial de 427.000 euros, s’han adjudicat a Fulgencio
Villar S.L. per 478.667 euros (79’6 milions de ptes.)
El solar industrial de 3.687’95 m2 , que sortia per 360.000 euros, s’ha adjudicat
al Sr. Xavier Sánchez Sans per 448.307 euros (74’5 milions de ptes.)
El solar industrial de 674’24 m2 que sortia per 34.000 euros, s’ha adjudicat
al Sr. Francisco Mena Margalef per 38.087 euros (6’3 milions de ptes.)
Els diners obtinguts per aquestes vendes es destinaran íntegrament a finançar
inversions municipals, una de les quals serà la primera promoció d’habitatges
socials, destinats a gent jove i a gent gran amb escassos recursos.

Finalitzen les obres d’urbanització del Prat
Els darrers dies de juliol han acabat les obres del nou polígon industrial
el Prat. Carrers,  rotondes i serveis, tot està a punt per acollir les empreses
que properament s’hi instal·laran.

Com per exemple, ja hem donat la primera llicència de construcció de sis
naus i, seguidament, donarem les que ja tenen la documentació presentada.

La bona situació i accessos són una garantia de ràpida ocupació del sòl
que està tenint un alt nivell de demanda.

La promoció d’aquest polígon s’ha fet pel sistema de cooperació entre
l’Ajuntament i els propietaris dels terrenys i el resultat previsible és que
esdevindrà un centre de creació de llocs de treball i riquesa per al municipi.

Reviu les Places
El Reviu les Places d’enguany va començar el 30 de juny a la Plaça
Barri Ferrant amb el Cor Ciutat de Reus. El dimecres següent, el 7 de
juliol, el concert de l’Orquestra de l’Escola Municipal de Música de
Riudoms va tenir lloc a la Plaça Mare Cèlia, un indret que es va triar
per la seva acústica. Anunciem que es podrà veure altre cop a la Fira
de l’Avellana. El 21 de juliol la Plaça de l’Església va acollir entre 500 i
600 persones que van fruir amb la música llatina de Al Nostre Aire, ja
que els cubans Son de Troba no van poder venir per problemes amb
les autoritats del seu país.

La projecció del muntatge «El Riudoms dels nostres pares», el 14
de juliol a la plaça de l’Om, va aplegar més de 500 persones. Aquestes
van poder veure la projecció d’aquest muntatge fet amb pel·lícules en
súper 8 cedides per gent de Riudoms, documents que van des de
1956 a 1975 aproximadament.

La Plaça de Sant Antoni va ser l’escollida per l’exhibició de dansa a
càrrec de L’Estudi i el Centre Actiu del 28 de juliol, que també va tenir
una nombrosa assistència amb públic de totes les edats.

Edifici de la Nova Escola de Música: res-
cissió pactada del contracte de construcció
La greu situació econòmica que travessava l’empresa constructora Gibert e
Hijos S.A. ens va fer decidir a oferir-li una rescissió del contracte que posés
punt i final al retard que portava l’obra de la nova escola de música a la Pl. de
l’Om, evitant haver d’acudir a plets que encara entretinguessin més la solució.

Una vegada resolt aquest problema, s’ha fet un nou projecte d’obres que
recull i actualitza tot el que manca així com els complements d’obra que
hem considerat necessaris incorporar a l’edifici i, tot plegat, ho traurem a
concurs d’aquí a pocs dies, per tal que es pugui acabar amb la màxima
rapidesa aquest equipament que ha de donar un millor servei als més de
160 alumnes de l’Escola Municipal de Música de Riudoms.

La Plaça de L’Om reviu les millors imatges del passat.

A partir d’ara i per tal de facilitar que els veïns
puguin trametre denúncies a l’oficina de la
Guàrdia Civil, els interessats hauran de trucar
prèviament a la Guàrdia Municipal de Riudoms
(609902090) per tal concertar hora de poder fer
la denúncia davant la Guàrdia Civil.

NOTA INFORMATIVA
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‘ PUOISC I FEDER ’

JOSÉ VICENTE MIR ARNER

REGIDOR D’ACTIVITATS I SERVEIS PÚBLICS                     GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM

 GRUP MUNICIPAL DEL PSC
MARC JUNIVART MOLONS

REGIDOR D’URBANISME

‘ TREBALLEM PLEGATS PER
LA NOVA ESCOLA ’

Com és possible que un grup
polític s’atreveixi a qualificar de
mals gestors als regidors que
formem l’equip de govern del
nostre Ajuntament?

Com és possible que els seus
escrits i mocions desvirtuïn tan la
realitat?

Com és possible que intentin
aconsegu i r  c red ib i l i ta t  p re-
sentant mocions i  demanant
fe r  ac tuac ions  en  l es  que
l’equip de govern ja fa temps
que hi treballa?, com és el cas
de l  p ro jec te  de  l es  noves
escoles  i de la ubicació de les
mateixes.

Com és lògic, el nostre vot a
aquesta moció va se en contra,
no pas pel seu contingut, però sí
pel fet d’exigir-nos fer un projecte
en què ja fa mesos que hi
treballem.
Entenem que el treball a l’oposició
és difícil.

En el Ple del 15 de juliol passat el
PSC i ERC vam presentar
conjuntament una moció a fi que
s’aprovés una reserva de terrenys
d’uns 10.000 m2 per ubicar una
nova escola i una nova llar d’infants,
a més de les ja existents, i que
aquests terrenys estiguessin situats
en un dels plans parcials que es
desenvoluparan a la zona sud del
nucli urbà i prop del nucli antic.
Finalment demanàvem que s’instés
el Departament d’Educació de la
Generalitat a realitzar ho més ràpid
possible aquests nous equi-
paments. L’equip de Govern (CIU i
PP) va votar en contra d’aquesta
proposta perquè segons deien ja hi
estaven treballant.

Per altra banda, el butlletí municipal
es reparteix puntualment la primera
setmana de mes i el del mes de
juliol ha arribat a les cases el dia 19,
just el penúltim dia que tenim els
grups polítics per donar l’article del
mes següent. Si fóssim mal-
pensats, creuríem que el Govern va

veure la moció entrada pel PSC i
ERC a començaments de juliol
demanant l’escola i l’article d’ERC
pel butlletí de juliol demanant el
mateix i van endarrerir la sortida
d’aquest número per incloure un
article parlant de la necessitat
d’una Nova Escola.

O sigui, que al final no es tracta de
veure que tots els grups polítics
volem el mateix per Riudoms i que
podríem sumar esforços; sinó que
es tracta de veure qui es penja la
medalla davant la gent. Si tenim en
compte que cap dels partits
polítics portava en el seu programa
la construcció d’aquests
equipaments escolars, sembla
una rucada barallar-se ara per
veure a qui se li va ocórrer primer.
El Govern diu que ja havia fet
contactes i no serem nosaltres qui
en dubtem, però si això és cert no
ha informat en cap moment als
partits de l’oposició i el tema és
prou rellevant com per buscar el
consens de tots.

Cada legislatura els ajuntaments
demanem subvencions per fer obres
prioritàries que compleixin les bases de
la convocatòria.
La distribució d’ajudes del FEDER
(Fons Europeus per al Desen-
volupament Regional) la realitza el
govern espanyol, i les del PUOISC (Pla
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya) el
govern català.
Del PUOISC rebrem: 300.000 euros per
a la renovació dels carrers del nucli
antic, (pressupost: 1.518.172 euros) i
dues subvencions 90.000 euros +
81.862 euros per al soterrament dels
contenidors de la brossa (pressupost
381.462 euros).
Han quedat sense ajuda la construcció
de l’edifici annex a la Casa Gaudí, la
implantació d’energia solar per aigua
calenta al pavelló, la llar d’infants i el
col·legi, les reformes a l’edifici de
l’Ajuntament, la renovació de
l’enllumenat del nucli antic i l’ampliació
de la biblioteca.
Del FEDER no hem obtingut cap
subvenció pel passeig dels Germans
Nebot, ni tocant a les parcel·les Ferrant,

(la solució a la sortida del carrer de
Mont-roig) ni al capdavall del carrer de
la Verge de Montserrat.
És la primera vegada que l’Ajuntament
de Riudoms ha quedat exclòs de les
ajudes comunitàries del FEDER. En
totes les legislatures anteriors, sempre
n’hem obtingut.
A la vista d’aquest resultat, hem
presentat al·legacions al FEDER,
reclamant al govern de l’Estat una
subvenció per resoldre la problemàtica
de la barriada Ferrant i al PUOISC
demanant a la Generalitat que ens
inclogui en el programa específic de
biblioteques, perquè volem adequar la
biblioteca de Riudoms a les previsions
de la pròpia Generalitat.
A l’altra al·legació demanem canviar
una de les dues ajudes per a soterrar
contenidors per una ajuda a la
construcció de l’edifici annex a la Casa
Gaudí, perquè considerem important
que l’actual govern de la Generalitat
s’impliqui en el projecte riudomenc de
Gaudí, tal com va fer l’anterior govern
subvencionant la restauració de la
Casa Gaudí.

En poc temps, l’equip de govern de
CiU i PP ha comès dos errors
significatius, que porten o han
portat cua. En primer lloc l’augment
de les tarifes del servei de
recollida de la brossa per a
botiguers i grans productors. Des
d’un primer moment, ERC-AM es
va manifestar en contra d’aquests
increments i va presentar propostes
de millora per racionalitzar-les.
Després de no fer-ne cas, els dos
partits de l’equip de govern van
intentar confondre interessadament
el gruix dels afectats fins que,
davant la pressió social, es van
veure obligats a rectificar-la en un
Ple extraordinari. Tot i això, des
d’ERC-AM insistim que el conjunt
de les ordenances fiscals pateix
problemes estructurals greus i que
caldria revisar-les a fons per fer-les
més justes i eficaces. La segona
qüestió fa referència al futur
educatiu del nostre municipi. El
Grup Municipal d’ERC-AM vam
presentar una moció reclamant que
l’Ajuntament fes una reserva de sòl

‘ ELS QUE PENSEM ’

Al t res par t i ts  par len de
dimissions, per la mort d’arbres
de l’avinguda de Josep M. Sentís;
els recordo que aquest projecte
s’ha executat per la Diputació de
Tarragona i ells tenen Diputats a
qui preguntar i exigir una feina
ben feta.  L’Ajuntament ja ho ha
fet.

L’equip de govern del nostre
Ajuntament passa moltes hores
per mantenir i preveure totes les
necessitats.  No som perfectes,
però normalment «sentim grillar
l’ordi».

Tenim el projecte acabat per
començar les obres del carrer de
l’Arenal.

Breument s’avisarà a totes les
persones per començar l’obra.

‘ RECTIFICAR ÉS DE
SAVIS ’

per ubicar-hi en un futur una nova
escola i una nova llar d’infants.
El Departament d’Educació
considera raonable la petició
d’aquests centres, tot i que a causa
de la mala gestió del govern anterior,
els recursos disponibles són molt
escassos. Crèiem que un acord
unànime hauria estat oportú en el
moment en què el Govern català ja
treballa en el pressupost per al
2005. Ara bé, CiU i PP no hi van
donar suport, tot i dir que, en el
fons, hi estaven d’acord. La manca
d’unitat en aquest tema no és la
millor notícia per al futur educatiu de
Riudoms, ja que, a més, el futur no
s’acaba aquí. L’horitzó ha de poder
ser tenir cicles formatius a l’actual
institut d’ensenyament
secundari (IES)...o, fins i tot, en un
de nou. Costa de fer entendre que
les propostes de l’oposició són en
benefici i pensant en el progrés de
Riudoms. De vegades sembla que
només vulguin entendre el
llenguatge de la queixa.
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Escola de Lleure 2004

Durant tot el mes de juliol, un centenar de nens han participat en l’Escola de
Lleure Viu l’Estiu 2004. Aquest any s’ha apostat fort: per una banda des de
molts mesos abans es va desenvolupar un projecte que oferia activitats
específiques per a cada edat, d’una major diversitat i qualitat, i per l’altra banda
es va seleccionar un bon equip de monitors per a garantir que els nens s’ho
passessin d’allò més bé.

L’escola de lleure ha ofert la possibilitat de cobrir les necessitat que les famílies
tenen en aquesta època de l’any. Ha ofert jocs col·lectius, activitats a la natura i a
l’aigua, tallers plàstics, activitats esportives . . . però,     sobretot, s’ha marcat com
objectiu l’Educació d’aquests infants, que mitjançant activitats de lleure, han

Tots els nens i nenes de l’Escola de Lleure 2004 amb els seus monitors.

desenvolupat les seves habilitats motrius, han millorat la seva formació social i
sobretot han après continguts de valors, actituds i normes.

En definitiva, l’Escola de Lleure 2004 ha ofert diversió, activitat física i educació en
un mateix projecte. El resultat ha estat molt positiu. Diuen que una imatge val més
que mil paraules, jutgeu vosaltres mateixos les fotografies de les activitats que
s’han portat a terme.

Per acabar, agrair la bona col·laboració de l’Esplai del Casal Riudomenc, Amics
de Riudoms, Escola de Futbol Baix Camp i CD Riudoms. I a tots els participants,
moltes gràcies per confiar en nosaltres i fins l’any vinent. Viu l’Estiu!!!

L’equip de monitors d’aquest estiu, peça fonamental per l’èxit del
projecte.

Els més grans van ser els més atrevits i van participar en una
iniciació a les activitats d’aventura.

Les activitats aquàtiques servien per a recuperar-nos
de la intensa calor d’aquest juliol.

El camp de futbol municipal i el pavelló van ser els escenaris de les
activitats esportives.


